
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

   ع. ش.م.ك.ة  دار الثريا العقاريشركة 

 وشركاتها التابعة  
 

 المرحلية المكثفة المجمعة المـالية   المعلومات

 )غير مدققة(  

 2022  مارس 31
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المراجعة تقرير 

 رة داإلا  لسمجاء إلى حضرات السادة أعض

 . ش.م.ك.عدار الثريا العقارية شركة 
 

   مقدمة

"( وشركاتها األملشركة  )"ا  . ش.م.ك.عة  دار الثريا العقاري  ةشركل لمجمع المرفق  ا  فثالمكي  حلر لقد راجعنا بيان المركز المالي الم

كية والتدفقات لموق الت في حقالتغيراو  ملدخل الشا لا  اتوبيان،  2022  مارس  31في  "المجموعة"( كما    ـب  ا  معيشار إليها  التابعة )

التاريخ. إن إدارة الشركة  ر اأشه  ثالثةاللفترة    به  ة المتعلق  ةمعالمج   ةالمكثف  ةيالمرحل  النقدية هي المسؤولة عن    األملمنتهية في ذلك 

المعلإعداد   المرحليا الم  وماتهذه  المكثفة  لية  الدولي    وعرضها   المجمعةة  المحاسبة  لمعيار  المقريالت  34وفقا   المرحلير  إن   .الي 

 ثفة المجمعة.المك لمالية المرحليةامات لمعلوا ههذل مراجعتنا  نتيجة التعبير عنمسؤوليتنا هي 
 

 نطاق المراجعة 

الدولي   للمعيار  وفقا   بمراجعتنا  قمنا  الم"  2410لقد  المعلومات  قبل    ةاليمراجعة  من  المنفذة    المستقل   الحساباتمراقب  المرحلية 
ى الموظفين ية إلفة رئيسفسارات بصجيه االستتو ات المالية المرحلية فية. تتمثل مراجعة المعلومعج ا المر  هامبمق المتعل "ةللمجموع

عن  ا وااألملمسؤولين  المالية  األور  واإلجراءات  التحليلية  اإلجراءات  وتطبيق  أقل ارللم   خرىلمحاسبية  المراجعة  نطاق  إن  جعة. 

التدقيق البشكل ك بأننا تأ   دقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول علىتلايير  لمعا   قا  م وفيتي  ذبير من نطاق  بكافة على علم    كيد 

 ا  يتعلق بالتدقيق. يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي الهامة التي وراألم
 

  النتيجة

علإل  ادا تناس فإنه لم يرد إلى  المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم    ةيلمالات اومعلالم  أنب  د منا ما يستوجب االعتقا ى مراجعتنا، 

 . 34لمعيار المحاسبة الدولي   وفقا   المادية،النواحي من جميع ، ا هإعداد
 

   خرىة والرقابية األيالقانون ور األم تقرير حول 

دفاتر المحاسبية ي الرد فمع ما هو واة فقتمعة مج لما  اجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفةمر  إلى  ادا  إضافة إلى ذلك، واستن

لسنة    1رقم    تخالفات لقانون الشركا ية مود أوج رد إلى علمنا  لم يبأنه    ما وصل إليه علمنا واعتقادنا ونفيد أيضا  حسب.  األمللشركة  

يالت  لتعدوا  األمللشركة    سيسا ام األظلنولفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس  تنلته االئح والتعديالت الالحقة له و  2016

  و أ  األمالشركة  نشاط    على  ديا  ما ن له تأثيرا   على وجه قد يكو  2022  مارس  31 نتهية فيالم  أشهر  ثالثةالخالل فترة  الالحقة لهما،  

 . مركزها المالي
 

  سنةل  7رقم  ألحكام القانون    اتلف ية مخا د أواعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجوإليه علمنا    لحسبما وص  ا،جعتن أنه خالل مرا  أيضا  نبين  

على وجه قد يكون له    2022  مارس 31المنتهية في    شهرأ  ثالثةال خالل فترة،  تعلقة بهمات الموالتعليال  بشأن هيئة أسواق الم  2010

 ا المالي.هزركمأو  األماط الشركة ثيرا  ماديا  على نشتأ 
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 الكويت

 

 جادر بدر عادل العبدال

 فئة أ 207 ات رقماب الحسي سجل مراقب

  إرنست ويونغ

 صيمي وشركاهم عان والبالعي



 ا التابعةوشركاته .ع.ك.ش.مالعقارية  يا دار الثر شركة
 

 

 ة. عمج المفة كثالم ةالمرحليالية ملات ا مه المعلو ن هذجزء ا مشكل ت 11 ىإل 1لمرفقة من إن اإليضاحات ا
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الدخل الشاملبيان  

  2022 مارس 31لفترة المنتهية في ل

  

 المنتهية  أشهر    الثالثة 
 مارس   31في  

 2021 2022 حات ضايإ 
 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

      ت ااديراإل

 16,411 79,973 3 عقارات   إيراداتصافي 

 (42,267) 26,021 4  مالية  أوراقفي  اتمن استثمار الخسارة() الربح صافي

 25,420    -  خسائر االئتمان المتوقعة  مخصصرد 

  
────── ────── 

  
105,994 (436) 

  
────── ────── 

    ت  افالمصرو

 (37,702) (32,599)    إداريةمصروفات 

     - (9,584)  تكاليف تمويل 
  ────── ────── 

  (42,183) (37,702) 

  ────── ────── 

 (38,138) 63,811    الضريبة مخصص قبل  ( ة رسا خال )   ربح ال 

    

     - (574)  قدم العلمي لت ل حصة مؤسسة الكويت 

     - (1,618)  العمالة الوطنية   عم د  يبة رض

  ────── ────── 

 (38,138) 61,619    الفترة  )خسارة(   ح بر 

  
────── ────── 

     -     -   أخرىشاملة  إيرادات

  
────── ────── 

 (38,138) 61,619    ة رالشاملة للفت )الخسائر(    يرادات اإل   إجمالي 

  ══════ ══════ 

    بـــ: الخاص  

 (37,741) 61,619    األم كة الشر يماهمس

 (397)     -    رةسيطملاالحصص غير 

  
────── ────── 

  
61,619 (38,138) 

  
══════ ══════ 

    

 فلس  (0.258) فلس  0.421 5 األم لمخففة الخاصة بمساهمي الشركة او   األساسية السهم  ة( )خسار  ربحية 

  ══════ ══════ 

 

 

 

 

 

 

 
 





 التابعة  اوشركاته ع..ك.ش.م ا العقاريةدار الثريركة ش
 

 

 لية المكثفة المجمعة. لية المرحالما ه المعلومات ذه  جزء ا من تشكل 11إلى  1رفقة من ت المإن اإليضاحا 
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 )غير مدقق(ع ية المرحلي المكثف المجمكلملاالتغيرات في حقوق   انبي

 2022 رسما  31 ية فيلفترة المنتهل
 

     األم بمساهمي الشركة  ة صا خال 

 

 رأس  

 المال  

 احتياطي  

   إجباري 

 احتياطي  

   ي ار تي اخ

 أرباح مرحلة 
   ( راكمة متر  ئخسا)

 المجموع  

 الفرعي  

الحصص غير  
   المسيطرة 

 مجموع  

 حقوق الملكية  

 ي تيوكر نادي دينار كويتي  ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي ار ندي دينار كويتي  
        

 16,865,387     - 16,865,387 430,794 866,845 917,748 14,650,000 )مدققة(   2022يناير   1كما في  

 61,619     - 61,619 61,619     -     -     -   رة فتلل الشاملة   يراداتاإل إجمالي 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 16,927,006     - 16,927,006 492,413 866,845 917,748 14,650,000   2022 مارس   31في  كما 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
        

 15,983,214 2,007 15,981,207 (402,483) 866,845 866,845 14,650,000 ( ققة)مد 2021  ر يينا  1  كما في 

 (38,138) (397) (37,741) (37,741)     -     -      - الفترة  خسارة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (38,138) (397) (37,741) (37,741)     -     -     - للفترة   ملة شا ال  لخسائر ا إجمالي 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 15,945,076 1,610 15,943,466 (440,224) 866,845 866,845 14,650,000   2021 مارس   31في  كما 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 بعةالتا   اهتكاشرو ع.ش.م.ك.العقارية ريا ثر الداشركة 
 

 

 ة المجمعة. المكثف يةلة المرحالماليات مهذه المعلو شكل جزء ا من  ت 11إلى  1ن ملمرفقة ا تاحا يض إن اإل
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 دقق()غير م عمج ملاالمكثف   المرحلي نقديةالتدفقات ال  نا بي

  2022 مارس 31ة في تهيلفترة المنل

  

 ية في  المنته  أشهر  ثالثةال
 مارس   31

 2021 2022 إيضاحات  

 ي ويتدينار ك دينار كويتي   

 التشغيل    شطة نأ
   

 (38,138) 61,619  الفترة  خسارة 

 ية: لتدفقات النقدا ي صافالفترة ب ارة خس الت لمطابقة يد عت
   

 41    -   ت  ادمع ك أثاث والهاست

ل خالة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلل القيمة العادلةفي  اتالتغير 

 29,301  15,018  4  أو الخسائر رباحاأل

ن خالل  ة مدلعادات مالية مدرجة بالقيمة البيع موجو محققة منائر سخ  (حبا رأ) 

 12,966 (41,039)  4  أو الخسائر رباحاأل

 (25,420)    -   خسائر االئتمان المتوقعة مخصص  رد

 900 900  وظفين للممكافأة نهاية الخدمة  صصمخ 

    -  9,584  تكاليف تمويل 

  
────── ────── 

  
46,082 (20,350) 

    : س المال العاملأرفي يرات تغال

 126,050 (2,960)   أخرىمدينة  أرصدةوا  دممدفوعات مق

 (28,461) (142,045)   أخرىلوبات طم

  ────── ────── 

 77,239 (98,923)  العمليات    الناتج من( المستخدم في )  النقدي  التدفق 

     - (500)  مدفوعة  الخدمة للموظفين  نهاية  مكافأة 

  
────── ────── 

 77,239 (99,423)  ل  غيتشلا ة أنشط من ة الناتج( مستخدمة فيال )قدية  في التدفقات الناص

  
────── ────── 

    ر تثما االس   أنشطة 

 (92,933)     - 6 رأسمالية لعقارات استثمارية   مصروفات 

بيع    متحصالت  العادلموجودات  من  بالقيمة  مدرجة  خالمالية  من  أو    اح رباأل  ل ة 

 839,257     -    الخسائر 

     - (455,476)    أو الخسائر  رباح األادلة من خالل لعا شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة 

  ────── ────── 

 746,324 (455,476)  االستثمار   أنشطة  ( الناتجة من في تخدمة المس ) صافي التدفقات النقدية 

  
────── ────── 

 823,563 (554,899)   قد  لدى البنوك والن  رصدة األ في    دة ازي لا (  النقص)   في اص 

 145,431 666,834   يناير    1في ا كمقد  لنوانوك  لدى الب رصدة األ

  
────── ────── 

 968,994 111,935    مارس  31لدى البنوك والنقد كما في   رصدة األ

  ══════ ══════ 

 

 

 



 التابعةتها  وشركاع. .م.ك.ش العقارية الثريا  دارشركة 
 

 معة )غير مدققة( المج  كثفةلملمالية المرحلية ات اإيضاحات حول المعلوما 
 2022 مارس 31في  ةالمنتهيفترة للوي ف ما ك
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    الشركة حول مات معلو 1.1
 

(  "األمشركة  ال")  ك.ع. م.ش.دار الثريا العقارية  لشركة    عةمج لم ا  كثفةالم  ليةمرح لاالمالية  ومات  المعل  رداصإب  يحصر تلا  تم

إ)  عةالتاب  اتها وشرك مليهيشار  في    أشهر  ثالثةلل ("المجموعة"  بـع ا  ا  إدارة  مجلس  قرار  ل  وفقا    2022  مارس  31المنتهية 

 . 2022 مايو 15 بتاريخ األمشركة لا
 

معية العمومية  ج للبعد.    2021ديسمبر    31وية لمساهمي الشركة األم للسنة المنتهية في  ية العمومية السنعمج الد  لم يتم عق

،  وبالتالي  ؛2021ديسمبر    31ة للسنة المنتهية في  جمعالقدرة على تعديل البيانات المالية المالسنوية لمساهمي الشركة األم  

 ة للفترة الحالية.ة المكثفة المجمعيل ح مرالالمالية  لمعلوماتقد يكون لها تأثير على ا
 

ي بورصة ا  فعلن  ها أسهميتم تداول  و  فيها   ا مقره  ع قيو  في دولة الكويتها  يستأسم  ت  مةا عكة مساهمة  شر  هي  األمشركة  الإن  

   كويت.لا
 

الم ل  كتبيقع  برج    مألالشركة  الرئيسي  ال  ارعش  ،سالملافي  الالحية،  لصا  ،سالمفهد  البريدي    ب. .ص   هو  جلمسوعنوانها 

 . دولة الكويت  ،13014، الصفاة 1376
 

في   كما هو موضح بالتفصيل  اتالعقار ثمارات المالية واالستب  ضطلعتو  ت،الكوي  ةلدوة في  رئيسيبصورة  موعة  مج ال  عملت

  ةوعجميتم إدراج األنشطة الرئيسية للم.  2021  مبرديس  31ي  ية فنتهالمللسنة    وعةللمجمسنوية  جمعة اللية المت الما البيانا 

 .10ي إيضاح ف
 

ة الشرعية والرقابة الفتوى  ه هيئتعتمد  ا مل  ا  طبق  ة،لسمح ا  ةي مسالة اإلم الشريع ألحكا قا  وف  تها أنشطممارسة  ب   تقوم المجموعة

   .األمة شركلالتي تعينها ا 
 

  م األكة  شرال  إن  . ("طىوسال  األم )"الشركة    للتمويل واالستثمار ش.م.ك.ع. ار  لمداة  كلشرعة  تاب  شركة ي  ه  األمالشركة  إن  

 "(.كبرى)"الشركة األم ال  م.م.هي شركة تابعة لشركة الذكير للتجارة العامة والمقاوالت ذ. طىالوس
 

 عة  وممج الت حول ومامعل 1.2
 

 :  التاليةة بعتا الشركات الموعة للمج  المجمعة المالية البياناتتتضمن 
 

 %   ة يك مل ال حصة  نسبة     

  دققة( )م    

 التأسيس  بلد  ة يسيرئال   طة األنش سم الا

  مارس  31
2022 

  ديسمبر   31
2021 

  ارس م   31
2021 

      

 ذ.م.م. شركة الثريا ستار
تجارة عامة  

 %100 %100 %100 ت الكوي ت اوال ومق

 %99 %99 %99 ت كويلا عقارات  *  ( مقفلة ) . ك ش.م. ة ري ويت العقا الك  مباني شركة  

 %100 %100 %100 ت الكوي عقارات  .م. م.ذ  ة ير ا العق دار الذهبي م شركة ال 
 

بالتالي، بلغت الملكية  و  . ةوعجممنيابة عن ال  أخرىالحصص المتبقية في هذه الشركة التابعة من قبل أطراف  حتفاظ بيتم اال*  

 %.  100التابعة نسبة  ةذه الشركللمجموعة في هالفعلية 
 

 ة موع مجلل ةاسبي المحات ياسالستغيرات في  لا و إلعدادأساس ا 2
 

 عداد  أساس اإل 2.1

إعد املمعلوا  ادتم  المكثفالمرحلة  ماليلات  اوعة  للمجمة  مجمعالة  ية  المحاسبة  لمعيار   الي ملا  يرالتقر":  34لدولي  وفقا  
ا  اسسأعلى    أعمالها   مواصلة  أساس  على   معةمج ال  اليةالم  بياناتال  دادبإع  المجموعةقامت  .  "رحليالم . اريةرالستممبدأ 

وقد توصلوا  االفتراض.  وهريا حول هذا  تثير شكا ج د  ي التي قادكد الملتأ م اد عوامل عدجوها عدم واربتعا  في  ةاإلدار   تأخذ

ي المستقبل القريب ف  لييقضي بوجود توقع معقول بأن المجموعة لديها الموارد الكافية لمواصلة وجودها التشغيإلى حكم  

   لمرحلية المكثفة المجمعة.  ا ةليما نهاية فترة المعلومات المن  اشهر    12لمدة ال تقل عن 
 

المة  اليالم  اتومعلالمن  إ المكثفة  تتضمن  المرحلية  ال  المعلومجمعة  المطلوبة  فصاحا واإلات  كافة  مالية النات  البيا   فيت 

  31في    هيةلمنتللسنة اوكما في    ةعمومج ة للالسنويمجمعة  مالية البالبيانات ال  نةاالطالع عليها مقتر  يجبة وويسنلا  عةمج الم

   . 2021ر بمسدي
 

 



 التابعةتها  وشركاع. .م.ك.ش العقارية الثريا  دارشركة 
 

 معة )غير مدققة( المج  كثفةلملمالية المرحلية ات اإيضاحات حول المعلوما 
 2022 مارس 31في  ةالمنتهيفترة للوي ف ما ك
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 )تتمة(   المحاسبية للمجموعةاسات سيالات في  التغيرو دأساس اإلعدا 2
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة   2.2

في المطبقة  المحاسبية  السياسات  المرحليعدإ   إن  المالية  المعلومات  في  اد  المتبعة  لتلك  مماثلة  المجمعة  المكثفة    د داإعة 

اا المجمعة  المالية  لللبيانات  للسنوية  في    نةلسمجموعة  الجديدة  2021ديسمبر    31المنتهية  المعايير  تطبيق  باستثناء  التي ، 

بالتطبيق المبكر أل2022يناير    1اعتبارا  من  تسري   عيار أو تفسير أو تعديل صادر ولكن لم يسر  م  ي . لم تقم المجموعة 

 بعد.  
 

 37لدولي يار المحاسبة اتعديالت على مع   - ء بالعقد افوالف  تكالي  –العقود المجحفة 
التكاليف التي ال يمكن للمجموعة التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي  تجنبها   إن العقد المجحف هو العقد الذي تتجاوز فيه 

 .المها بموجبهتساع وقزامات بموجب العقد، المزايا االقتصادية التي من المتدي( للوفاء بااللتاقتع الزامها را  اللت نظ
 

التكاليف التي تتعلق يالت أنه عتحدد التعد ما إذا كان العقد مجحفا  أو محققا  للخسائر، تحتاج المنشأة إلى تضمين  تقييم  ند 

ضافية )على سبيل المثال، تكاليف العمالة والمواد  من التكاليف اإلكال  ن ضملتي تت لخدمات ابضائع أو امباشرة بعقد لتوفير ال

المرتبطة  (ةراشمبال التكاليف  )على  وتخصيص  العقد  بأنشطة  ا  مباشرة  للوفاء سبيل  المستخدمة  المعدات  استهالك  لمثال، 

بعادها ما لم يتم  ة بالعقد ويتم استشربا م  داريةومية واإلكاليف العمبالعقد وكذلك تكاليف إدارة العقد واإلشراف(. ال تتعلق الت

 عقد. ال جبموتحميلها صراحة على الطرف المقابل ب
 

قود التي لم تستوف جميع التزاماتها في بداية فترة المعلومات المالية المرحلية ق التعديالت على العقامت المجموعة بتطبي

 .المكثفة المجمعة
 

عقود  أي  للمجموعة حيث لم تكن هناك    المرحلية المكثفة المجمعة  اليةالم  ماتلوالمعتأثير على  لم يكن لهذه التعديالت أي  

 خالل الفترة. نتجتضمن نطاق هذه التعديالت التي  قائمة ةحفمج 
 

   3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -لى اإلطار المفاهيمي جعية إة مرإشار

المرج  اإلشارة  التعديالت  إصداتستبدل  إلى  اإل سا ر  عية  من  بإشارة بق  الدولية  المحاسبة  معايير  لمجلس  المفاهيمي  طار 

 كبير.دون تغيير متطلباتها بشكل  2018الحالي الصادر في مارس صدار اإل لىمرجعية إ
 

بالمعيار  تضي التعديالت استثناء  إلى مبدأ االعتراف  للتقارير المالية  ف  ألرباح أو لتجنب إصدار ا   دمج األعمال  3الدولي 

المحتمائ خسال المر  والمطلوبات  االلتزامات  عن  تنشأ  والتي  الثاني"  "اليوم  في  معيار التي    ملةحتلة  نطاق  ستتحقق ضمن 

أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية    لمحتملة والموجودات المحتملةالمخصصات والمطلوبات ا  37المحاسبة الدولي  

المالية   يتطلالضرائب  :21للتقارير  منفصل.  بشكل  تكبدها  تم  إذا  في  ،  الواردة  المعايير  تطبيق  المنشآت  من  االستثناء  ب 

ا الدحاسلممعيار  الد  37ولي  بة  المعايير  تفسيرات  لجنة  تفسير  الماليةأو  للتقارير  اإلطار   21  ولية  من  بدال   التوالي،  على 

 حيازة.المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان هناك التزام حالي قائم في تاريخ ال
 

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  إلى  جديدة  فقرة  ا  أيض  التعديالت  أن    3تضيف  مؤهلة  ا  وداتموج اللتوضيح  لمحتملة غير 

 لحيازة. لالعتراف بها في تاريخ ا 
 

دات  التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك موجولم يكن لهذه  

 محتملة والتزامات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة.
 

ايا المع المالية  لدولي  ر  المالية  9للتقارير  "نسبة  اختب  الرسوم ضمن  –  األدوات  االعتراف  10ار  إلغاء  حالة  في   "%

 بالمطلوبات المالية 

اختالف شروط االلتزام يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى  

مبالغ المسددة أو  لك الط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تعن شروية هرالمالي الجديد أو المعدل بصورة جو

المستلمة فيما بين المقترض والمقرض مشتملة  على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابة  

 . مالية: االعتراف والقياسوات الألدا 39مقترح لمعيار المحاسبة الدولي  . ال يوجد تعديل مماثلعن الطرف األخر
 

أثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يتم إجراء أي تعديالت  أي ت لم يكن لهذه التعديالت

 على األدوات المالية للمجموعة خالل الفترة. 
 

  لى المعلومات المالية المرحلية تأثير ع  ا ليس لهنه  إ  ، إال2022تسري العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في سنة  

 المجمعة للمجموعة. المكثفة 
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 معة )غير مدققة( المج  كثفةلملمالية المرحلية ات اإيضاحات حول المعلوما 
 2022 مارس 31في  ةالمنتهيفترة للوي ف ما ك
 

 

8 
 

   ت قاراع إيرادات   3

 
 في أشهر المنتهية   الثالثة

 ارس م  31

 
2022 

 دينار كويتي 
2021 

 دينار كويتي 
   

 47,815 81,765 مارية ت استثقاراتأجير من ع إيرادات

 (31,404) (1,792)  اتقارعمصروفات 
 ────── ────── 
 79,973 16,411 
 ══════ ══════ 
 

   ةليوراق ماأفي  استثمارات  من ( خسارةلا ربح )الافي ص  4

 
 في أشهر المنتهية   الثةالث

 مارس   31

 
2022 

 نار كويتي دي
2021 

 يتي دينار كو

   

و  أ  القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح التغيرات في 

 (29,301) (15,018)   لخسائر ا

  القيمة العادلة من خالل األرباح أومالية مدرجة بمحققة من بيع موجودات    ( خسائر أرباح )

 (12,966) 41,039 ر الخسائ

 ────── ────── 
 26,021 (42,267) 

 ══════ ══════ 
 

 م  هالس ية ربح 5
 

ط سوتى المعل  نيلعاديا  األم   شركةمي الساهبم  ة الخاصالفتر  )خسارة(  ربح  ةالسهم األساسية بقسم  يةربح اب مبالغ  احتسيتم  

لا األلمرجح  اللعا ا  سهم عدد  الف  ةئمقا دية  احتساب  ترة.  خالل   لخاصا  (خسارةال)ربح  ال  بقسمةالمخففة    سهمال  ربحيةيتم 

د  لعدط المرجح  وسالمتئدا  ة زافترالالل  العادية القائمة خ   سهم ألد العدلمرجح  سط اعلى المتو  نيلعاديا  األم   شركة مي الساهبم

ا  ة.عادي  أسهملى  إ   محتملةففة اللمخ ا  لعاديةا  مسهألل كافة ا ويلتح   ها ارإصد سيتم  لتي  ة االعادي  سهمألا وات  دعدم وجود أل  نظر 

    متماثلة. اسية والمخففةسألا سهمال ربحيةن ئمة، فإ مخففة قا 
 

 

 هية في المنت  شهرأ  ةالثالث

 مارس   31

 2022 2021 

   

 (37,741) 61,619 ي( نار كويت)دي ماأل كةشرال اهميبمس اصالخ  ةالفتر( خسارة) ربح

 ══════ ══════ 

 146,500,000 146,500,000 *  (أسهمة )ترالفالل قائمة خ ال ةاديالع سهمألاالمرجح لعدد ط وسمتال

 

══════ ══════ 

 (0.258) 0.421 )فلس(  والمخففة   يةساساألسهم ال ربحية 

 

══════ ══════ 
 

 خالل الفترة.  التغيرات في أسهم الخزينةسهم المتوسط المرجح لتأثير األعي المتوسط المرجح لعدد يرا * 
 

ريح  وتاريخ التص   معةالمج لية المكثفة  ات المالية المرح المعلومخ  ين تارية بعادي  أسهم ضمن  تت  معامالت  أي  إجراء  لم يتم

  سهم.ال حيةبر إدراجادة تطلب إعيما قد م معةمج لة امرحلية المكثفلا يةات المالعلومالم هذهب
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 ارات استثمارية عق 6

  ة( قدق )م  

 

 مارس  31
 2022 

 ي نار كويتدي

 ديسمبر  31
 2021   
 ي ينار كويتد

 مارس   31
 2021 

 ويتي دينار ك
    

 9,700,000 9,700,000 12,450,000  بداية الفترة / السنةفي  كما 

     - 3,324,000     -  إضافات

 92,933 515,196     -  كرأسمالية لعقار مملو روفاتمص

     - (1,624,000)     -  استبعادات

     - 534,804     - رية تثما ات اسعقار في التغير في القيمة العادلة

 

────── ────── ────── 

 9,792,933 12,450,000 12,450,000  ة / السنةالفترفي نهاية كما 

 

══════ ══════ ══════ 
 

دينار كويتي   1,700,000مدر لإليرادات في دولة الكويت بقيمة دفترية قدرها    مطورعقار  تتضمن العقارات االستثمارية  

ال شيء دينار كويتي(، تم تمويله من خالل قرض ذي   :2021مارس  31و دينار كويتي 1,700,000: 2021ديسمبر  31)

إرب بمسالمي  ح  عالقة  ذي  طرف  إلى  السداد  )  1,050,880بلغ  يستحق  في  كما  كويتي  : 2021يسمبر  د  31دينار 

مطلوبات أخرى في بيان المركز   نار كويتي( وإدراجه ضمنال شيء دي  : 2021مارس    31و  دينار كويتي  1,041,297

كتابي ا من خالل توكيل رسمي غير    لذيا  المالي المرحلي المكثف المجمع. يتم تسجيل العقار باسم الطرف ذي عالقة  أكد 

 (. 9)إيضاح  تحملها المجموعةبالعقار تة أن المخاطر والمزايا المرتبط لغاءبل لإل قا 
 

   :ييلوعة مما ملمج دى ال ةاريستثماال اتمحفظة العقار  ألفتت
 

  ة( قدق )م  

 

 مارس  31
 2022 

 ي ر كويتدينا

 سمبر دي 31
 2021   

 كويتي دينار  

 مارس   31
 2021 
 نار كويتي دي

    

 9,792,933 10,750,000 10,750,000 التطوير  يد قت اعقار 

     - 1,700,000 1,700,000 ورةت مطعقارا
 ────── ────── ────── 
 12,450,000 12,450,000 9,792,933 
 ══════ ══════ ══════ 
 

   أخرى مدينة  أرصدةا ومدفوعات مقدم 7

  ة( )مدقق  

 

 ارس م 31
 2022 
 ر كويتي يناد

 ديسمبر  31
 2021   

 دينار كويتي 

 مارس   31
 2021 

 تي دينار كوي
    

 24,105 77,185 2,169 ون  جاريت نونمدي

 6,381,900 6,381,900 6,381,900 رية ات استثما عقارمن بيع  مستحقة أرصدة

 8,783 29,932 34,038 مصروفات مدفوعة مقدما  

 168,080     -     - ية  مارتثعقارات اسة لشراء سددم قدما دفعات م

 28,440     - 27,000 ة ردمست ناتتأمي

 480 1,200 48,070  أخرىمدينة  أرصدة
 ────── ────── ────── 
 6,493,177 6,490,217 6,611,788 
 ══════ ══════ ══════ 
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  التزامات  8
 

   ةالي أسمر لتزامات ا

  1,812 :2021ديسمبر  31ي )ر كويتدينا   1,812 ة بمبلغقبليالمست ليةلرأسما اات فورالمصق بتتعلت لمجموعة التزاما ا لدى

 طوير. قيد التعقارات  شاءإنوبشراء  تتعلق (ار كويتيدين 1,806,568 :2021 مارس 31و دينار كويتي
 

 عالقة  طراف ذات ات األإفصاح 9
 

  ين سئولمجلس اإلدارة والم الرئيسيين وأعضاءين هما مع بعض األطراف )الشركات الزميلة والمستلك المعامالت هذه تمثل 

سيطرة  و يمارسون عليها  ألمجموعة وأعضاء عائالتهم المقربين والشركات التي يمثلون المالكين الرئيسيين لها  با ن  نفيذييالت

التي  تأثير  و  أ العادياألسياق    ضمنالمجموعة    تجريها ملموس(  سياسات  عمال  على  الموافقة  يتم  ذه  ه  رتسعيوشروط  . 

 . الشركة األمإدارة  المعامالت من قبل
 

الي في  عرض  كما  عالقة  ذات  أطراف  لدى  القائمة  األرصدة  مبلغ  إجمالي  التالي  ديسمبر    31و  2022مارس    31جدول 

 -والمعامالت للفترات / للسنة المنتهية بذلك التاريخ:  2021مارس   31و 2021
 

 

   األمالشركة 
 وسطى ال

 مارس  31
2022 

 ققة( )مد
 ر  ب يسمد 31

2021 
 مارس   31

2021 

 كويتي ينار  د دينار كويتي  يتي ر كونايد ويتي ينار كد 

 : المجمع المرحلي المكثف   ن المركز الماليابي
    

 1,370,211 3,019,913 3,030,143 3,030,143 أخرى مطلوبات 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

ويتي كما في  دينار ك  1,050,880  قدره  مبلغ خرى  األ  تباطلوملاضمن  القة  إلى أطراف ذات ع  لغ المستحقالمبتضمن  ي

كويتي(  ال  : 2021مارس    31و  1,041,297:  2021ديسمبر    31)  2022مارس    31 دينار  مسي  ،  شيء  إلى  اهم  ستحق 

  يمربح إسال عدل  والذي يمثل تمويل شراء عقار استثماري. يتم إدراج المبلغ بالدينار الكويتي ويحمل مشركة األم الكبرى لا

)3.8قدره    ابتث شيء%(  2021مارس    %31  ال  ا:  الموافق  ويستحق  االستحقاق  تاريخ  في  ،  2022يونيو    30لسداد 

)  9,584وبالتالي يتم تصنيفه كالتزام متداول. تكبدت المجموعة تكاليف تمويل بمبلغ   : ال  2021مارس    31دينار كويتي 

 (.6ح )إيضا  شيء دينار كويتي( للفترة المنتهية بذلك التاريخ
 

   يا العل  رة ااإلدوظفي الت مع م عامم

اإلدارة العليا من أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين باإلدارة ممن لديهم سلطة ومسئولية تخطيط   لف موظفويتأ 

 ي:يلالقائمة المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا كما  األرصدةووتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. كان إجمالي قيمة المعامالت 
 

 كما في    ئم لقا ا   يد رصال     ي نتهية ف الم   ة فتر عامالت لل يمة الم ق 

 

   مارس   31

2022   

   مارس   31
2021  

   مارس   31

2022   

 قة( )مدق 
 سمبر دي   31

  2021   

 مارس   31

2021 

 دينار كويتي   تي  دينار كوي  تي  وي دينار ك   دينار كويتي   ر كويتي  دينا  
       

 8,473 8,520  جلأل قصيرة ا أخرىرواتب ومزايا 
 

15,696 12,420 8,559 

 1,285 1,285 خدمة للموظفين ال هايةنأة فمكا 
 

13,121 7,100 5,420 

 ────── ──────  ────── ────── ────── 
 9,805 9,758  28,816 19,520 13,979 
 ══════ ══════  ══════ ══════ ══════ 
 

اإلدار مجلس  أعضاء  مكافأة  على  الموافقة  يتم  للسنة  اجتفي  ة  لم  السنوية  العمومية  الجمعية  في  ماع  ديسمبر    31المنتهية 

2021 . 
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 اعات القطمعلومات  10
 

اإلدارة،   تنظألغراض  رئيسيةأات  عا قط  أربعإلى    جموعةالم  يميتم  وطنشاأل  إن  .عمال  هذه    ئيسيةالرت  دما خ الة  ضمن 

 لي:  كما ي هياعات القط
 

  لعقاراتفي ااالستثمار و ةيمة الرأسماليالقة ادزيوبيع الشراء وال :عقارات.  

 واألسهمالزميلة  تابعة والشركاتلالشركات اي فاالستثمار  :استثمار . 

 أعاله.  المذكورة طاعات الق ضمنة وزعم ال غيرت ا والمصروف يراداتاإلمطلوبات ووال جودات المو :أخرى 
 

   2022  مارس  31 

 موع  المج   أخرى  استثمار   عقارات   

 يتي  دينار كو  دينار كويتي   تي  يكو دينار   تي  كوير  نادي 

     

 20,068,047 153,075 1,059,790 18,855,182 ات  الموجود

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 3,141,041 2,086,823 338 1,053,880 ت  ا لوبالمط

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

     
 105,994     - 26,021 79,973 يرادات اإل

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 61,619 (44,375) 26,021 79,973 ات عالقطا  نتائج 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 
   2021  مارس   31

 
 المجموع     أخرى  استثمار   قارات  ع

 
 دينار كويتي   دينار كويتي   كويتي    دينار  تي  ي كودينار  

     

 17,534,331 1,018,934 160,000  16,355,397  ت  ا الموجود

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

 1,589,255 1,589,255     -     - ت  وبا طل الم

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

     

 (436) 25,420 (42,267) 16,411   ( ائر الخس/ ) يرادات اإل

 
══════ ══════ ══════ ══════ 

 (38,138) (12,282) (42,267) 16,411 ات القطاع نتائج 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 92,933     -     - 92,933 أسمالية ت رمصروفا 

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 دققة( )م  2021سمبر  دي  31 

 المجموع     أخرى  استثمار   ارات  عق  

 يتي  دينار كو دينار كويتي   ي  دينار كويت  دينار كويتي   

     

 20,138,489 7,081,819 606,670 12,450,000 لموجودات  ا
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 3,273,102 2,155,763 73,042 1,044,297   ت ا لمطلوبا

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 المالية   لألدوات   مة العادلةالقيقياس  11
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 

صاح عنها ضمن الجدول ابلها االعتراف بالقيمة العادلة أو اإلفقم  تمت المالية وغير المالية التي ييتم تصنيف كافة الموجودا

 لقياس القيمة العادلة ككل كما يلي: ى من المدخالت الجوهريةالهرمي للقيمة العادلة استنادا إلى أقل مستو
 

 المطابقة بات لوأو المطدات جوفي األسواق النشطة للمو المعدلة(  غيرعلنة )لما األسعار - 1 توىالمس 

 كل مباشر ملحوظ ا بش  س القيمة العادلةيا قل  جوهريةال  تلمدخالان  م  ستوىم  لأق  كون فيها يب تقييم يأسال  -  2ى  وستلما

 أو غير مباشر

 دلة ملحوظ اقيمة العا قياس الل جوهريةالخالت  دالما أقل مستوى من أساليب تقييم ال يكون فيه - 3وى المست 
 



 التابعةتها  وشركاع. .م.ك.ش العقارية الثريا  دارشركة 
 

 معة )غير مدققة( المج  كثفةلملمالية المرحلية ات اإيضاحات حول المعلوما 
 2022 مارس 31في  ةالمنتهيفترة للوي ف ما ك
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 ( ة تمت )المالية   لألدوات   مة العادلةالقيقياس  11
 

 ( تتمة)  الجدول الهرمي للقيمة العادلة

لل بالق  والمطلوباتموجودات  بالنسبة  قد  المدرجة  التحويالت  كانت  إذا  ما  المجموعة  تحدد  متكرر،  أساس  العادلة على  يمة 

)استنادا  إلى أقل مستوى من المدخالت الجوهرية    يق إعادة تقييم التصنيفحدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طر

 ومات مالية مرحلية مكثفة مجمعة.  فترة كل معلبة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية سلنبا 
 

قياسات    تقعلم   في  المستخدمة  المجموعة  لدى  المدخالت  وأنواع  التقييم  وأساليب  التقييم  إجراءات  في  تغيرات  القيمة  أي 

 فترة. العادلة خالل ال
 

في   تصنيف  ،  2022مارس    31كما  العادلةالمدرجة  لية  ا لما  الموجوداتتم  األ  بالقيمة  خالل  المن  أو  بقيمة رباح  خسائر 

)  1,012,935  قدرها دفترية   كويتي  كويتي و  531,438:  2021ديسمبر    31دينار    160,000:  2021مارس    31دينار 

 لقيمة العادلة.ل الجدول الهرميمن  1المستوى  ضمندينار كويتي( 
 

المستو بين  تحويالت  أي  إجراء  يتم  القيمة    2المستوى  و  1ى  لم  قياسات  خالمن  كمالعادلة  الفترة  أي ل  إجراء  يتم  لم  ا 

 . 2022مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في  من قياسات القيمة العادلة خالل 3و من المستوى تحويالت إلى أ
 

التقييم المستخدمة في هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  إن أساليب   ق مع تلك المتبعة في  فواتتومدخالت 

 .  2021ديسمبر  31ة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في الية المجمعلبيانات الم إعداد ا
 

ال بالتكلفة  القيمة الدفترية ال تختلف بصورة بالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى المدرجة  مطفأة، فإن 

جل أو يعاد تسعيرها ق قصيرة األ فترة استحقا ه الموجودات والمطلوبات ذات ذه لبجوهرية عن قيمتها العادلة حيث إن أغ 

 فورا بناء  على الحركة في معدالت الربح بالسوق.


